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náročnost tématu na úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná 

teoretické znalosti  x  

praktické zkušenosti  x  

podkladové materiály (vstupní data) a jejich zpracování x   

 

kriteria hodnocení práce úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná nelze hodnotit 
stupeň splnění cíle práce x    
samostatnost při zpracování tématu x    
logická stavba práce x    
práce s českou literaturou včetně citací x    
práce se zahraniční literaturou včetně citací  x   
adekvátnost použitých metod  x   
hloubka provedené analýzy x    
stupeň realizovatelnosti řešení    x 
formální úprava práce (text, grafy, tabulky) x    
stylistická úroveň x    
nároky DP na podkladové materiály, 

konzultace, průzkumy ... 

vysoké průměrné nižší nejsou 

x    
použití analýz, matem. statistických a jiných 

metod, komparací apod. 

ve velké míře přiměřené částečné absentuje 

 x   
využitelnost námětů, návrhů a doporučení 

k řešení problému 

ve větší míře částečná nižší nevyužitelnost 

 x   
obsah a relevantnost příloh v textu či příl. 

části DP (tabulky, grafy, propočty apod.) 

vysoce funkční funkční méně funkční neuspokojivé 

 x   

 

Slovní hodnocení diplomové práce 
První kapitola: pojednání o NNO v ČR je zpracováno dle standardních literárních zdrojů. Pozitivně 

hodnotím, že autorka zohlednila i změny, ke kterým došlo po 1. 1. 14, tedy účinností občanského 

zákoníku. V kapitole jsou částečně rozpracovány i pojmy, které se mají stát podmiňujícími pro využití 

daňových odpočtů a slev – veřejná a vzájemná prospěšnost. Zde bych očekával vyšší míru diskuse a 

kritičnosti autorky. 

Druhá kapitola: opět na základě standardních literárních zdrojů zpracovala autorka zdařilý kompilát, 

jež je samozřejmě ve větším rozsahu poplatný použité literatuře. V kapitole jsou zpracovány všechny 

zásadní druhy příjmů k financování NNO. Samozřejmou součástí je podrobnější pojednání o 

individuálním a korporátním dárcovství.  

Třetí kapitola: jejím zpracováním autorka naplnila cíl své diplomové práce. Pracovala s dostupnými 

daty, které poskytlo MFČR, což značně limituje možnosti jejích analýz. Podle mého názoru využila 

těchto materiálu bezezbytku. Výsledky jednotlivých analýz jsou zpracovány v grafech a tabulkách, 

nechybí komentáře. Oceňuji efektivní shrnutí výsledků v kap. 3.6.  

 

Závěrem oceňuji aktivní přístup a samostatnost autorky při zpracování celé diplomové práce. 

 

 

 
 



Náměty k obhajobě 
V rámci diskuse nad DP doporučuji zaměřit se na konkrétní návrhy týkající se změn v nastavení 

systému daňových odpočtů těch, kteří dary poskytují a to na základě výsledků provedené analýzy. 

 

Závěr 
Na základě výše uvedeného konstatuji, že posuzovaná diplomová práce splňuje náležitosti kladené na 

tento typ prací, diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit klasifikačním stupněm 

výborně. 
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doc. Ing. Jan Stejskal, Ph.D. 

 


